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1. Загальні положення
1.1. Загін з охорони громадського порядку Сумського державного
університету (далі – загін) створюється з числа студентів університету
відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні
громадського порядку і Державного кордону» та на виконання наказу
ректора університету від 09 грудня 2004 року № 427-І.
1.2. Загін створюється як громадське об’єднання на добровільних засадах з
метою запобігання та припинення правопорушень під час проведення
масових заходів в університеті.
1.3. Правовою основою діяльності загону є Конституція України, Закон
України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і
Державного кордону», а також дане Положення.
2. Мета та завдання загону
2.1. Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час
проведення масових заходів в університеті та гуртожитках університету.
2.2. Інформування в разі необхідності органів та підрозділів внутрішніх справ
про вчинені порушення.
2.3. Інформування служб охорони здоров’я про осіб, які потерпіли від
нещасних випадків чи правопорушень.

3. Права членів загону
Для виконання поставлених завдань члени загону мають право:
3.1. Брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку в
університеті та в гуртожитках самостійно, або з працівниками органів
внутрішніх справ.
3.2. Вживати заходи щодо припинення правопорушень: попередження,
виведення з залу.
3.3. Представляти і захищати свої інтереси в університеті та інших державних
установах.
3.4. Взаємодіяти з іншими органами охорони правопорядку, відповідними
організаціями міста, області з метою обміну досвідом роботи.
4. Умови і порядок прийняття осіб до складу загону і вибуття з нього
4.1. До складу загону приймаються студенти університету, які досягли 18річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку
у закладі та здатні своїми діловими, моральними якостями і станом
здоров’я виконувати взяті на себе зобов’язання.
4.2. Не можуть бути членами загону особи, які порушують громадський
порядок, мали судимість за умисні злочини, хворі на хронічний
алкоголізм, наркоманію тощо.
4.3. Прийом до складу загону здійснюється на підставі особистої заяви
студента за погодженням деканату відповідного факультету.
4.4. Припинення повноважень члена загону здійснюється на підставі
особистої заяви про вибуття, або в разі не виконання покладених на
нього зобов’язань.
5. Діяльність загону
5.1. Загін провадить свою діяльність під контролем проректора з науковопедагогічної роботи та фахівців відділу позанавчальної роботи з
молоддю.
5.2. Вирішення питання про призначення та розмір оплати членам загону
належить до компетенції проректора з науково-педагогічної роботи.
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